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Önkormányzati hírek
Tisztelt Foglalkoztató!
Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy elindult a magyar munkaügyi szervezet Virtuális Munkaerőpiac
Portálja (VMP). A portál fő célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben és
egyszerűbben találjanak egymásra. A VMP egy olyan elektronikus felület, amely a gyors és ké
nyelmes online álláskeresést támogatja.
A VMPn elérhető online szolgáltatások:







munkaerőigény online bejelentése, hirdetése;
munkaerőigényének nyomon követése, az érdeklődés mérése;
önéletrajzok közötti keresés;
az állásajánlatnak megfelelő önéletrajzok szűrése;
az önéletrajz feltöltők közvetlen megkeresése;
térképes megjelenítés.

Regisztráció: A VMP szolgáltatások teljes körű eléréséhez a VMPn regisztrációra van szükség,
amihez meg kell adni az adószámot/adóazonosító jelet és az IR azonosítót.
Mi az IR azonosító? A járási hivatal munkaügyi kirendeltségén a cég/ vállalkozás azonosító ada
tainak rögzítésével keletkező számsor. Az IR azonosítót a foglalkoztató székhelyének/telephelyé
nek címe szerint illetékes járási hivatal munkaügyi kirendeltségén igényelheti. Használata
biztosítja a megadott alapadatok helyességét.
Amennyiben a cég képviseletében még nem járt munkaügyi kirendeltségen, a munkatársaink a
Foglalkoztatói adatlap kitöltésére fogják Önt megkérni, melyet cégszerű aláírással kell ellátni.
Munkatársaink kérhetnek Öntől vállalkozói igazolványt, alapító okiratot, és aláírási címpéldányt,
és szükség esetén a személyazonosítást követően meghatalmazást is.

Elérhetőség: vmp.munka.hu
Eredményes, gyors és kényelmes ügyintézést kívánunk új portálunkon!

Önkormányzati hírek
Tisztelt Álláskereső!
Örömmel tájékoztatjuk Önt, hogy elindult a magyar munkaügyi szervezet Virtuális Munkaerőpiac
Portálja (VMP). A portál fő célja, hogy a munkáltatók és a munkavállalók minél könnyebben és
egyszerűbben találjanak egymásra. A VMP egy olyan elektronikus felület, amely a gyors és
kényelmes online álláskeresést támogatja.
A VMPn elérhető online szolgáltatások:









Állásajánlatok közötti keresés;
Önéletrajz feltöltése
A publikált önéletrajz iránti érdeklődés nyomon követése;
Önéletrajz megjelenítése és nyomtatása Pdf formátumban;
Párosítás  az önéletrajz megfelelő állásajánlatok szűrése;
Automatikus értesítés a megfelelő munkaajánlat megjelenéséről;
Közvetlen jelentkezési lehetőség az állást kínáló foglalkoztatókhoz;
Térképes megjelenítés.
;

Regisztráció: A VMP szolgáltatások teljes körű eléréséhez a VMPn regisztrációra van szükség,
amihez meg kell adni a Taj számot és az IR azonosítót.
Mi az IR azonosító? A személyes adatok beazonosításával és rögzítésével keletkező számsor,
amelyet bármelyik járási hivatal munkaügyi kirendeltségére személyesen befáradva lehet
igényelni. Használata biztosítja a megadott alapadatok helyességét. Ha még nem járt munkaügyi
kirendeltségen, a személyazonosításhoz és az IR azonosító megadásához, kérjük, vigye magával
 személyazonosító igazolványát;
 lakcímet igazoló hatósági igazolványát;
 hatósági igazolványt a Taj számról és IR azonosítóját kérje ügyintéző munkatársunktól.

Elérhető: vmp.munka.hu
Sikeres álláskeresést kívánunk!

Toborzólevél
Marcali Járási Mentőcsoport megalakításához
Tisztelt Állampolgár!

Az elmúlt években, az országban és a megyénkben bekövetkezett katasztrófák, illetve veszélyhely
zetek elemzése során bebizonyosodott, hogy a kárfelszámolásra és mentésre létrehozott állami,
önkormányzati szervek személyi és technikai eszköz állománya nem minden esetben elegendő.
Természetesen vannak olyan feladatok, amelyeket az elsődleges beavatkozó szervek alaprendelte
tésükből adódóan ellátnak (pl. a tűzoltás és műszakimentés fő letéteményesei a hivatásos tűzol
tóságok), de hosszan elhúzódó kárfelszámolási munkálatokat (árvizek, villámvizek elleni
védekezés, viharkárnál épületek bontása, fóliázása) nem tudnak elvégezni, mert a területvédelem
feladatai, és az azonnali beavatkozási kötelezettség ezt nem teszi lehetővé.
A megújult katasztrófavédelmi rendszerben az egyik fontos cél az, hogy a hivatásos szakemberek
munkáját egyre több önkéntes segítse, elsősorban a polgári védelmi szolgálat területén. Az új tí
pusú mentőcsoportok vállalt feladata az adott járás területén a hivatásos szervekkel együttmű
ködve megakadályozni a katasztrófákkal járó károk kialakulását, vagy ha ez nem lehetséges,
tevékenyen részt venni azok felszámolásában.
Ebből kiindulva felvetődött az igény, hogy a karitatív szervezetek, az önkéntes szerveződések és
szervezetek, továbbá a gazdálkodó szervek integrálásával a Somogy Megyei Védelmi Bizottság El
nökének egyetértésével, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakmai irányításával, igazodva
a 2013. január 01től bevezetett közigazgatási struktúrához, járási mentőcsoportok kerüljenek
megalakításra, amelyek elsősorban saját járásuk területén belül alkalmazhatók. A járási mentő
csoportok szükség esetén a szomszédos járásokban, Somogy megye területén és Magyarország
bármely részén, segítségnyújtási feladatokban is közreműködhetnek.
Somogy megye területén mind a nyolc járásban létrehozásra kerülnek járási mentőcsoportok,
amelyek a tervek szerint bevonhatók lesznek a Somogy Mentőcsoport megerősítésére is.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXX
VIII. törvény lehetővé tette önkéntes polgári védelmi szervezetek létrehozását, így a járási mentőcso
portok megalakításának is van jogszabályi alapja. A mentőcsoportok állományát alapvetően a
Somogy megyében nagy hagyományokkal rendelkező önkéntes tűzoltó szerveződésekre építjük.
A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII.29.) BM rendelet (további
akban: BM rendelet) határozza meg a polgári védelmi szervezetek felépítését, egységeit. A járási
mentő szervezetek állománya kizárólag önkéntes jelentkezés útján áll össze. A feladatuk elsősor
ban az adott járás területén jelentkező azonosított kockázatok és veszélyek elleni védekezésben
való részvétel, de ez nem zárja ki, hogy az egyes mentőcsoportba betagozódjanak az adott terüle
ten tevékenykedő speciális képességekkel bíró civil és gazdálkodó szervezetek is.

A jogszabály alapján a létrehozott polgári védelmi szervezetek készenlétbe helyezési ideje 12 és 24
óra, de azonnali beavatkozást igénylő eseményeknél alkalmazási idejük nem elégséges, ezért a já
rási mentőcsoportok 36 órás készenléti idővel kerülnek megszervezésre.
Magyarország közigazgatási rendszere átalakult. 2013. január 1vel létrejött a járási rendszer
198 járással. Ezen átalakulást a katasztrófavédelmi rendszer sem hagyhatja figyelmen kívül.
A polgári védelmi szervezetek középtávú fejlesztési koncepciója alapján, az önkéntesen vállalt
polgári védelmi szolgálatot helyezzük előtérbe a köteles szolgálattal szemben, ezzel növelve az
önkéntesek jelenleg 2%os országos arányát.
Járási mentőcsoport egységei:
a) Vezetési törzs
b) Műszaki kárelhárítási egység
c) Kutatásimentési egység
d) Egészségügyi egység
e) Logisztikai egység
A vezetési törzs feladatai:
 Az egység fő feladata a mentőcsoport riasztási, értesítési rendszerének kialakítása, működtetése,
alkalmazásának megtervezése, megszervezése.
 Alkalmazás során a szervezeti egységek szakmai irányítása, kapcsolattartás a mentést irányító,
vezető szervekkel, a mindenoldalú biztosítás megszervezése, a logisztikai kiszolgálás megszervezé
se és működtetése.
 A híradási és az informatikai feladatok biztosítása az elöljáró szervek, valamint az alárendeltek fe
lé.
 A kárhelyen tartózkodó, beavatkozó személyi állomány híradásának biztosítása, továbbá a kár
helyszíni mobil infokommunikációs feltételek megteremtése a kapcsolattartás, az irányítás, a
döntéselőkészítés és a jelentési rend működtetése érdekében.
 Folyamatos információgyűjtés, adatfeldolgozás, értékelés, elemzés, kapcsolattartás az elöljáró és
együttműködő szervekkel.
 A szükséges szakértők bevonásával szakmai döntések előkészítése.
A műszaki kárelhárítási egység feladatai:
 Műszaki mentési műveletek végrehajtása kézi és gépi erővel.
 Romeltakarítás, bontás, dúcolás, megtámasztás.
 Kárhely biztosítása.
 Komplex árvízvédekezési munkák (nyúlgátépítés, buzgárelfogás, fóliaterítés, stb.) táborépítési
munkák, megtámasztási, kitámasztási, vízszívatási munkálatok ellátása.
A kutatásimentési egység feladatai:
 A megalakítási helyen a személyi állomány és a felszerelés ellenőrzése, a feladatok pontosítása,
szükség esetén gyorsított ütemű speciális és gyakorlati felkészítés.
 A komponens önálló vagy részleges hazai, de más megyében történő alkalmazása esetén kap
csolatfelvétel a segélykérő megye illetékes szerveivel.
 Eltűnt személyek megkeresése a kárterületen.
 Romosodott területen az emberi élet, a lakossági és anyagi javak mentése, megóvása.
 Romok alá szorult áldozat kimentése, egészségügyi ellátáshoz juttatása.
 Mentési tevékenység végrehajtása.
 Helyszínbiztosítás.

Az egészségügyi egység feladatai:
 Közvetlenül a káreseményhez települve a sérültek osztályozása, a legsürgősebb beavatkozások
elvégzése, elsősegély nyújtási feladatok ellátása.
 A kórházba szállításra váró, ellátott betegek felügyelete.
 A mentésben résztvevő személyek egészségügyi biztosítása.
A logisztikai egység feladatai:
 A bevetés feltételeinek megteremtése (alkalmazás, elhelyezés, ellátás, váltás, egészségügyi ellá
tás, utánpótlás, technikai kiszolgálás, őrzésvédelem, tábori körülmények kialakítása, táborhely
működtetése, személyszállítás, teherszállítás, menet végrehajtása).
 A műszaki mentéshez szükséges anyagok, eszközök, szerszámok és berendezések szükség sze
rinti biztosítása.
 A mentőerők logisztikai háttérbiztosításának megtervezése, megszervezése és végrehajtása, a
hajléktalanná vált lakosság elhelyezésében való közreműködés.
 Folyamatos kapcsolattartás, információegyeztetés a kutatási és mentési, valamint az egészség
ügyi komponens vezetőivel.
 Felkérésre önálló logisztikai tevékenység ellátása, vagy annak megszervezése valamennyi be
avatkozóra vonatkozóan a teljes kárterületen.
Járási mentőszervezet elvárt képességei:
A mentőcsoport alapvető képességei a következők:
 árvízi, villámárvízi védekezési feladatok ellátása;
 vízszivattyúzás, homokzsákolás;
 elsődleges kárelhárítás
(pl. vihar esetén tetőszerkezet ideiglenes helyreállítása, kidőlt fák eltávolítása)
 kimenekítéskitelepítés megszervezése;
 ideiglenes befogadó helyek aktiválása;
 elsődleges egészségügyi ellátás biztosítása;
 romok alóli kutatásmentés;
 híradó biztosítás;
 tűzoltás, műszaki mentés;
 logisztikai ellátás.

;

A szervezet alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek (katasztrófavédelem, mentőszolgá
lat, stb.) erői, eszközei nem elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a lakosság,
valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak védelme indokolttá teszi.

Jelentkezését várjuk:
 személyesen a Marcali Katasztrófavédelmi Kirendeltségen
(8700 Marcali Templom utca 2.)
 telefonon Tóth Róbert tű. zászlósnál 85/515286 telefonszámon

Tűzifával csalók, trükkös tolvajok
Az olcsó fa csak annak látszik!
S.Gy. tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki a telefonon, újsághirdetés alapján megrendelt 10
m3 tűzifát, melyet a leborítás után ki is fizetett. Összerakás után derült ki, hogy annak
mennyisége csak 5 m3. Megyénkben még négy hasonló módon elkövetett csalás történt az elmúlt
8 hónapban.
Közeleg a fűtési időszak, ezért az ilyen esetek elkerülése végett szeretnénk felhívni a polgárok
figyelmét, hogy tűzifa vásárlása esetén fokozott odafigyeléssel járjanak el.
Tanácsaink a megelőzés érdekében:
 Csak megbízható helyről vásároljon! Utcai, házaló árustól ne vegyen tűzifát! (És mást sem!)
 A megrendeléskor tisztázza, hogy kuglizott, hasogatott fát, vagy méterfát akar venni, továbbá
fontos rögzíteni a mennyiségi mértékegységet (m3, erdei m3, ömlesztett m3) is!
 Figyeljen oda a megrendelt és leszállított fa mennyiségének és minőségének egyezőségére!
Amennyiben nem a megrendelt mennyiséget és minőséget akarják Önre „rásózni”, ne vegye át!
Csak akkor fizessen, ha ezekről meggyőződött!
 Száraz tűzifát vásárolhat súly alapján (mázsára) is!
 Kérjen a kiszállított fáról számlát és szállítólevelet!
 Amennyiben bizonytalan a mennyiség és a minőség kérdésében, a fa átvételekor kérje hozzáértő
személy (pl. erdész) segítségét!
 A nagyon olcsó fa ébresszen Önben gyanakvást, mivel nagy valószínűséggel bűncselekményből
származik! Lopott fa vásárlása esetén orgazdaságot követ el, továbbá a fát a Rendőrség lefoglalja.
Sajnos a trükkös tolvajok sem pihentek az elmúlt időszakban!
D. J. kaposvári lakos tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen, akik becsengettek hozzá és
hivatalos személynek kiadva magukat, a sértett figyelmét elterelték és eltulajdonították 30.000 Ft.
készpénzét.
V. F. kaposvári lakos tett feljelentést ismeretlen tettes ellen, aki papírgyűjtés ürügyén
bekéretőzött lakásába, majd figyelmét elterelve arany ékszereket tulajdonítottak el tőle.

Legyenek résen, a trükkös tolvajok tárháza kifogyhatatlan, újabbnálújabb „legendákat,
történeteket találnak ki annak érdekében, hogy beengedjék őket lakásukba. NE tegyék! Fogadják
meg tanácsainkat!
Megelőzési tanácsaink:
 A legfontosabb tanácsunk, hogy SOHA ne engedjen idegeneket a lakásába, udvarába! A
lakásajtókat, kertkapukat tartsa zárva a nappali órákban is!
 Ajtónyitás előtt mindig győződjön meg arról, hogy ki áll az ajtó előtt! Ajtajára szereltessen
biztonsági láncot!
 Alaposan ellenőrizze a hivatalos személy igazolványát, szolgáltatóhoz, hivatalhoz, hatósághoz
való tartozását! A rendőr és a tűzoltó sem kivétel.
 A víz, áram és gáz, telefon, kábeltv szolgáltató, nyugdíjfolyósító, egészségpénztár
munkatársai senkinek nem visznek házhoz pénzt!
 A közműszolgáltatók karbantartást, javítást előzetes bejelentés alapján végeznek, erről az
állampolgárokat hivatalos levélben vagy közleményben értesítik
 Pénzt csak a postás visz házhoz és az nem hamis!
 Idegen kérésére ne váltson pénzt!
 A megtakarított pénzét lehetőség szerint tartsa bankban! Amennyiben mégis tart otthon
nagyobb összeget, idegenek előtt ne vegye elő!
 Családtagjai helyett ne fizessen ki tartozást, ne vegyen át nekik hozott pénzt, csak akkor, ha ezt
előre megbeszélték! Egyéb esetben kérje meg az idegen személyt, hogy jöjjön vissza később,
amikor hozzátartozói otthon tartózkodnak!
 Óvakodjon a házaló árusoktól, a rosszullétre, betegségre hivatkozó idegenektől!
 Éljen „egészséges” bizalmatlansággal, gyanakvással az Önt felkereső idegen személyekkel
kapcsolatban!
 Vigyázzon az álrendőrökkel! Mindig a pénzre utaznak. Tolakodóan, fenyegetően lépnek fel,
engedély nélküli házkutatást akarnak végezni! Az igazi rendőrt egyenruhája és/vagy 5
számjegyből álló azonosítót tartalmazó jelvénye igazolja. Amennyiben kételyei vannak az
intézkedő rendőrrel szemben, telefonáljon, kérjen segítséget a 112es és 107es számokon!
Amennyiben a hívatlanul érkező idegen személlyel szemben kételyei merülnének fel – a lakásba,
udvarba történő beengedés előtt –, kérjen segítséget rokonoktól, szomszédoktól, szükség esetén
hívja a Rendőrséget az éjjelnappal hívható 107es vagy a 112es általános segélyhívó számokon.
Fogadja meg tanácsainkat, és jó eséllyel elkerülheti, hogy csalók és trükkös tolvajok
áldozatává váljon!

Emlékeim
(Régi szokások)
Beköszöntött az ősz, elérkeztünk első „ber” hónapunkig, sőt már lassan vége is lesz
szeptembernek.
Ez a hónap az őszi vetések ideje. (Őszi árpa, stb.)
Szeptember 8a, Kisboldogasszony napja, majd rögtön utána Szűz Mária neve napja. Ezen ünnep
kapcsán szokásban volt a búcsúra járás. Ilyenkor elzarándokoltak a hozzánk legközelebb eső
Sümegi Kegytemplomba a berényi hívek. Hogy pontosan mikor mentek először, nem tudni. Egy
azonban biztos, hogy már az 1930as években is. Balatonberény és Sümeg között gyalog tették
meg az utat. A Sümegre induló „búcsúsok” pénteken indultak általában fél 6 – 6 óra körül. A
mindenkori plébános korán reggel litániát tartott. Elbúcsúztatta a sümegi búcsúra indulókat, és
a berényi hívek a Mária zászlót vivő után felsorakozva, elindultak Sümegre, hogy ott
köszönthessék a Szűz Anyát. Gerencséréknél szoktak aludni a pajtában, a széna tetején. Kis
pihenő után a templomba mentek, és szombat hajnalig ott imádkoztak, majd szombaton is egész
nap. Szombaton este egy kicsit előbb tértek nyugovóra, mert vasárnap reggel korán indultak
haza. Minden évben az itthon maradottak, főleg a gyerekek és a fiatalság, estefelé elmentek a
búcsúsok elé. (Volt egykét alkalom, hogy Keszthelyig, de a fenéki hídig nagyon sokszor, és hát az
„útkopró” házig, vagy a jegenyési bejáróig mindenképpen.) Zászlóval szoktak eléjük menni, és
amikor összeértek a Sümegről érkezőkkel, a zászlókat egymással szemben félárbócra engedték az
üdvözlés és a szerencsés hazaérkezés jelképéül. Aztán a kifáradt búcsúsoktól elvették
csomagjaikat, és magasra emelt zászlóval körmenetileg indultak haza. A Duruga (Petőfi Sándor
u.) végén, a volt kis sorompón szoktak átjönni, s énekelve jöttek a templomig. Ezután hálaadó
litánia volt, s aki nagyon fáradtnak érezte magát hazament, nem várta meg a vasárnap esti
szentmisét. Természetesen ezért a plébános nem haragudott. Lovaskocsival is voltak, főleg a
háborús időszakban, mert nem mertek a hívek gyalog elmenni. Ángyán János, Ángyán Ferenc és
Édesapám vitte Őket. Mint minden eseménynek, a sümegi búcsújárásnak is megvoltak a
szokásai. Aki először ment Sümegre gyalog, annak keresztanyát kellett választani. Ezen felkérést,
ún. gyámkodást el is fogadták, és éppúgy megtartották, mintha keresztségi vagy
bérmakeresztanyja lenne. Ugyanúgy kapott húsvétra ajándékot is, mint a másik keresztgyerekek.
A kiválasztott személyt ugyanúgy „Keresztanyámnak” szólították, de még a testvérek is, nemcsak
a búcsún résztvevő leány, vagy fiú.
A másik szokás az volt, hogy a zászlót és a rúdját (a Mária zászlót feltekerve) erősebb férfiak
felváltva hozták Sümegről egészen az „útkopró” házig. Ott a zászlót leterítették a földre. „Telka
néni” (Baranyai Mártonné, sz.: Benke Etelka) felszólítására – aki sohasem maradt itthon – a kis
fillérjeiket a zászló közepére dobták. Ezt az összeget egy kis zacskóba öntve átadták a
plébánosuknak, hogy az Ő szerencsés búcsújárásukért mondjon annyi misét érte, amennyire
futja belőle. Aztán ettől a helytől már a zászlót rúdra akasztva úgy hozták, mint a körmeneteken.
Elég szép számmal szoktak elmenni, 3540 fő is, de gyakran voltak 6080an. Elől mentek a
férfiak, utánuk az asszonyok, majd hátul a nagylányok és a legények.
Sümegen kívül még jártak a berényiek Andocsra és Máriagyüdre is.
Szeptember 29én van Szent Mihály napja. Ettől a naptól kezdve már nem hajtották ki az
állatokat a legelőre. A szüleimtől többször hallottam, hogy ekkor szakad meg a fű gyökere. Azt
szokták mondani, hogy a fű már nem nő, de még harapófogóval sem lehet húzni rajta, hogy
nagyobb legyen.
(Folytatása következik.)
Kovács Ilona
helytörténet kutató
A szeptemberi számban  általam – leközölt cséplési fénykép több balatonberényit kimozdított
otthonából. Felkerestek, hogy tájékoztassanak a neveket illetően.
Egyöntetűen elmondták, hogy az első álló sorban a teljes név Kiss János. Tüttő Gyula mellett
Jeruscsáki Lajos. Horváth László mellett Vilisics Ferenc áll.
Az ülő sorban Rigó Péter mellett Kiss Zoltán, majd Rezes János. Első ülő sorban Tikos Lajosné
sz.: Nagy Jolán, mellette Nyers Istvánné sz.: Vilisics Aranka. A hátsó álló sorban lévő 2 személy
kilétére nem derült fény ezen cikk írásáig.
Kovács Ilona
helytörténet kutató

Marcipán
S(z)űn(ni) nem akaró gondok…
Már többször említettem e lap hasábjain is, hogy Marcipán ősellenségének tartja a sünök minden
fajtáját, és ha netalán tán éjnek évadján rábukkan egyre, azt addig macerálja, amíg el nem tudjuk
venni tőle. Édesanyám és jómagam már nem is igen akadunk fenn az ilyen eseményeken, jól
kidolgozott és kigyakorolt módszerünk van az ilyen esetekre, s hozzá természetesen megfelelő
felszereléssel is rendelkezünk, következésképp az én két erős karommal, amely a kutya nyakörvét
tartja, valamint egy kisebb vödörrel és egy műanyag lapáttal, melyek az eb szájából kimenekített
sünt hivatottak biztonságos, kutyamentes övezetbe szállítani.
A metódus minden alkalommal olajozottan működött; amint a sün kijutott Marcipán karmai,
akarom mondani fogai közül, mi szépen visszafeküdtünk pihepuha ágyikónkba, és békésen
aludtunk reggelig. (Arra szerencsére csak ritkán volt precedens, hogy egy éjszaka két sün
merészkedjen az udvarunkba.)
Joggal gondoltam tehát legutóbb, hogy kora őszi sünös kalandunk is a megszokott mederben
zajlik, és annak megfelelően is zárul.
Marcipán azonban máshogy vélekedett a dologról azon az enyhe, csendesnek tűnő éjjelen.
Tizenegy óra körül indult a buli, melyről akkor még nem sejtettük, hogy hamarosan rémálomba
fordulnak. Először szokás szerint a jellegzetes, vinnyogó, sünüldözős ugatást hallottuk, melyhez a
jól ismert körülugrálós, időnként földre lapulós kutyatánc is tartozott. Nem voltunk túl boldogok
anyukámmal, de indultunk teljesíteni a kötelességünket.
Marcipán azonban úgy gondolhatta, hogy még nem töltött el elég időt a sün társaságában, még
alig forgatta meg kétszerháromszor a földön, alig futott vele egykét kört a szájában… szórakozni
vágyott. És szórakozott is a megátalkodott kutyája! Nemcsak a halálfélelmében összegömbölyödött
sünnel, hanem velünk is. Mikor megpróbáltam őkelmét elkapni, elszaladt. Mire utolértem volna,
már ismét nem volt sehol. Így kergetőztünk öttíz percig, amikor kissé óvatlan volt, és sikerült
elkapnom a teraszon. Megszereztük tőle a sünt, anyukám vitte volna a vödörrel, ám Marcipán úgy
döntött, tesz egy próbát a visszaszerzésére, és ellentámadásba lendült. Nekifutott a vödörnek,
amit így sikerült kilöknie édesanyám kezéből, a sün pedig kipottyant. Több se kellett ebünknek,
már vitte is!
Kezdhettük újra az egész műveletet. Marcipán azonban most már sokkal körültekintőbb volt. Egy
pillanatra sem tévesztette szem elől tüskéshátú barátját, sőt ki sem ejtette a szájából, csak ha
már tisztes távolságra jutott tőlünk. Amikor a közelébe érkeztünk, felkapta, és elsétált vele. Igen,
SÉTÁLT! Nem futott, nem rohant, hanem komótosan sétafikált fel s alá, gúnyosan vissza
visszanézve ránk. Egyszerűen kiröhögött minket! Egy ideg lettem pillanatok alatt. Én ilyen dühöt
csak kevés személy iránt éreztem még életemben!
De hiába volt minden. Kiabálhattunk, kérhettünk, futhattunk, megpróbálhattunk elébe kerülni,
hasztalan volt. Egy idő után aztán feladtam. Közöltem édesanyámmal, hogy én bizony bemegyek,
nem fogok reggelig asszisztálni a „büdös dög” kisded játékaihoz. Többé nem érdekelt a sün sorsa
sem, a végzetét úgyse kerülheti el senki.
Félóráig nyugtunk volt. Aztán újra felhangzott a sajátos ugatás. Éjfélre járt már. Aludni kellett
volna. Így viszont mindent lehetett, csak azt nem. Ki kell találni valamit – gondoltam. Hirtelen
eszembe jutott egy szelet szalámi. Hátha azzal el lehet terelni Marcipán figyelmét a süniről.
Anyukám szerint reménytelen az ügy, de én adtam neki egy esélyt. Nem működött… Kutyánk egy
pillanatra megingott ugyan, de végül úgy döntött, mégis inkább a sünt választja. Kezdtünk
teljesen elkeseredni.
Az, hogy a végkifejlet mégis pozitív lett, csak a véletlennek volt köszönhető. Vagyis inkább
anyukám jótékony gondatlanságának, aki nyitva hagyta a bejárati ajtót. Marcipán pedig berohant
a tüskés játékával a nappaliba. Újra bevetettem a szalámit. Még mindig nem érdekelte. Na, akkor
aztán úgy elkapott a harci ideg, és olyan erősen megrántottam az eb nyakörvét, hogy
meglepetésében kiejtette a szájából a sünt, és vicsorogni kezdett. Nem komolyan, csak úgy a
miheztartás végett. De ez elég volt ahhoz, hogy édesanyám megszerezze a zsákmányt, és távozzon
vele az udvarra.
Marcipán egy darabig még nézett utána, aztán bosszúból jól megette a szőnyegen heverő szalámit.
Túl vagyunk rajta, gondoltam kimerülten, de megkönnyebbülten. De azért még el kellett telnie egy
napnak, mire újra szóba álltam szeretett kutyuskánkkal… ne gondolja már, hogy neki mindent
szabad, na!
Bató Bernadett

Legendák
A tihanyi kecskekörmök
A Balaton legrégebben ismert nevezetessége a tihanyi kecskeköröm. A helybeli gyerekek a
Tihanyifélsziget keleti lejtőinek lábánál a Balaton egykori magasabb vízállása idején lerakódott
kavicsos üledékből ásták ki a kecskekörmöket.
Ezek a néhány centiméter hosszú, egyik végükön elkeskenyedő, másik irányban kiszélesedő,
hófehér, sima, mész anyagú, „kavicsok” már évszázadokkal ezelőtt megragadták az emberek
figyelmét, és a népi képzelet legendát szőtt homályba vesző eredetük köré. A történet szerint
valaha egy megátkozott kecskenyáj a Balaton vizébe rohant, elpusztult, és a szerencsétlenül járt
állatok patáit azóta is partra vetik a tó hullámai. Hogy mi volt az oka az állatok vízbe
pusztulásának, arra többféle változat is fennmaradt. A legismertebb változat: Egy gyönyörű, de
néma királylány aranyszőrű kecskenyáját őrizte, akitől tejet kért a Balaton ősz királya beteg fia
számára. A fiú meggyógyult a tejtől és nyomban bele is szeretett a királylányba. A lányt azonban –
akinek a hálás hullámkirály visszaadta csengő hangját – elöntötte a kevélység. Önteltségében sem
a szerelmes fiúval, sem a szegény emberekkel nem akart szóba állni. A fiút a reménytelen
szerelem a sírba vitte. A hullámkirály ekkor átkozta meg a dölyfős lányt, akit kecskéivel együtt
elnyelt a tó, de a hangja engedelmes szolgaként az óta is válogatás nélkül mindenkinek válaszol a
tihanyi visszhang formájában. A másik változat szerint: Vénséges vén juhász őrizgette nyáját a
tihanyi öbölben, ahol ma egy örvényt kavaró forgókút van. Puli kutyája nem arra terelte a nyájat,
amerre ő akarta. Ezért felkapott egy követ és utána dobta. Ahova a kő leesett, egy mély kút
támadt és örvényelve tört fel belőle a víz. Magával ragadta a juhászt is, meg a nyáját is. A
harmadik változat: kincskereső juhász járt az északi parton. Elgördített egy követ a helyéről, s
onnét olyan forrás támadt fel, hogy elsodorta a juhászt is meg a nyáját is.
A kecskekörmök valódi története még a legendákénál is érdekesebb. Ezek ugyanis valóban olyan
élőlények maradványai, melyeket a tóban ért utol a végzet. Csakhogy ezek nem patások voltak,
hanem kagylók. A tó pedig, amelyben éltek és elpusztultak, a Balaton helyett az annál ötszázszor
nagyobb, és százszor mélyebb Pannontó volt, amely valaha az egész Kárpátmedencét betöltötte.
A tó mintegy 12 millió évvel ezelőtt keletkezett, és jóval kisebb formában, de még 5 millió éve is
létezett. Üledékei kibélelik a Kárpátmedencét, vastagságuk változó, helyenként 45 kilométer is
lehet. A bennük megőrzött ősmaradványokból tudjuk, hogy a tónak páratlanul gazdag kagyló,
csiga, és kagylósrák faunája volt. Olyan nemek és fajok éltek itt, melyek helyben alakultak ki, és
sehol másutt nem voltak megtalálhatók. Mint egy evolúciós laboratóriumban, a természet
szabadon

kísérletezett

speciális,

esetenként

egészen

bizarr

kagyló

és

csigavázformák

kifejlesztésével.
A balatoni kecskeköröm nem más, mint egy ilyen, 89 millió évvel ezelőtt élt kagyló erősen
lekoptatott teknője.
Csiri
(Forrás: National Geographic, 2004. november)

Történet
A befőttes üveg
Tavasszal közel három hetet töltött itthon a kisunokám. Gyönyörű tavaszi idő révén a
délutánokat a természetben töltöttük. A hinta volt az egyedüli játék, ami örömet okozott neki.
Számomra is újdonság volt, hogy mennyi rovar lakik az udvarunkban. Új információkkal
gazdagodtam, mivel az állathatározó kevésnek bizonyult a beazonosításukkor, s az internet
segítségét kellett igénybe vennem. Másik kedvenc időtöltése a kavicsgyűjtés volt. Még szerencse,
hogy a nyuszi egy kis fémvödörrel ajándékozta meg, s ez tökéletesen megfelelt a célnak. A
Balatonparton hordta Dorka a kavicsokat egyik helyről a másikra. A szabad strandon kisebb
köveket találtunk, amiknek szerinte szintén a vödörben a helyük. – Ezeket ne vigyük haza, túl
nagyok! Különben is már nem fér a vödörbe. – próbáltam hárítani a nagy szemekből felém áradó
néma kérést. Ekkor belém hasított egy régi emlék. Leültettem a kikövezett partra, kiöntöttem a
vödör tartalmát, s a kis kövekkel raktam tele azt. – Merjük vissza a kavicsokat, s amennyi belefér,
annyit viszünk haza. – lapátoltam újra tele Dorkával a vödröt. Gondolataimba mélyülve toltam
hazafelé a babakocsit.
Filozófia tanárom egy órára befőttes üveggel, kisebb kövekkel, kavicsokkal és homokkal állított
be. Teletöltötte az üveget homokkal, majd megkérdezte, fére bele kavics, netán kő. A válaszunk
egyértelmű nem volt. Aztán kaviccsal töltötte meg, majd újra feltette a kérdést. Némi homoknak
maradt ugyan hely, de a kövek kiszorultak. Harmadszorra a köveket rakta először az üvegbe,
majd a kavicsokat, végezetül homokot. Így mind a háromból jutott az üvegbe. Eztán következett a
magyarázat.  Képzeljék el, hogy ez az üveg, a maguk élete. Nem mindegy mit raknak bele, s nem
mindegy a sorrend sem. A kövek a fontos dolgok, a család, az egészség, a leendő társuk, s
gyermekeik. A kavicsok azok a dolgok, amik még számítanak, a lakásuk, a karrierjük, a
munkájuk. A homok, az összes többi apróság, ami kitölti az életüket. Ha a homokot töltik az
üvegbe, nem marad hely a kavicsoknak és a köveknek. Ha minden idejüket, energiájukat az
apróságoknak szentelik, nem marad idő az igazán fontos dolgoknak. A kövek legyenek az elsők,
mert ha ezeket nem rakják bele az üvegükbe, értelmetlen, üres lesz az életük. S erre majd csak
öregségükre fognak rádöbbenni.
Vajon ez a kislány mivel fogja megtölteni az üvegjét? Vajon a család ráhatása elég lesze, hogy a
kövek töltsék ki a tér nagy részét? – tépelődtem magamban. A szülők – nagyon helyesen – a
televíziót száműzték otthonukból, ezzel a médiaszemetet kizárták az életükből. De, ez vajon elég
lesz?
Csiri

Szereplőket keresünk!
Mikulásszíndarabhoz pár mondatos szerepekhez önkénteseket
keresünk. A jelentkezők email címét a szerkesztőségben várjuk
október 12ig.
Fiatalok előnyben!

Keszthelyi programok
Színházi előadások a Balaton Színházban
Október 789.
Gyermek bérletes előadások
Október 7. (hétfő) 14.00 Vuk bérlet
Október 8. (kedd) 10.00 Bambi bérlet
Október 8. (kedd) 14.00 Micimackó bérlet
Október 9. (szerda) 10.00 PomPom bérlet
Október 9. (szerda) 14.00 Dr. Bubó bérlet
Weöres Sándor:
CSALÓKA PÉTER
zenés mesejáték
Pannon Várszínház
Jegyár: 1.000 Ft
Október 9. (szerda) 19.00
Bérleten kívüli előadás
PORCELÁN
táncelőadás
Pannon Várszínház tánctagozata
Szereplők: Ladányi Andrea, Krámer György
„Az idei szezonban a Pannon Várszínház
tagozataként kezdte meg munkáját az újrainduló
Veszprémi Táncműhely. A táncműhely első
produkciója Ladányi Andrea és Krámer György
közös munkája, „PORCELÁN – duettek egy
házasságból” címmel. Témája az emberi együttélés,
a párkapcsolat kínjai és gyönyörűsége. A nő és a
férfi együttélése, mely törékeny és csillogó, díszes
és ünnepélyes, hideg és csörömpölő, mint a
PORCELÁN. Az előadás kifejezőeszközei közt
szerepel a tánc, a gesztus, a kortárs zene és
képzőművészet, a videó installáció. A porcelánból
készült tárgy különös kisugárzású. Egyszerre
képvisel
szellemiséget
és
anyagiságot,
könnyedséget és súlyt. Olyan, mint egy házasság.”
Jegyár: 2.000 Ft
Október 2930.
Október 29. (kedd) 19.00 Festetics bérlet
Október 30. (szerda) 19.00 Simándy bérlet
Szabó Magda:
ABIGÉL
színmű
Bánfalvy Stúdió
Rendező: Szikora János
Szereplők: Trokán Péter, Kiss Ramóna, Gregor
Bernadett, Száraz Dénes, Bánfalvy Ági…
Jegyár: 3.000 és 3.200 Ft
HANVERSENYEK, KONCERTEK
Október 11. (péntek) 17.00
Balaton Színház, színházterem
KESZTHELYI KÓRUSOK HANGVERSENYE
a Zenei Világnap alkalmából.
A belépés díjtalan!
Október 19. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem
MENDELSSOHN KAMARAZENEKAR
Művészeti vezető: Kováts Péter
Jegyár: 2.300 és 2.700 Ft

Október 26. (szombat) 19.00
Balaton Színház, színházterem
BENKÓ DIXIELAND BAND
Jegyár: 2.500 Ft
Október 30. (szerda) 15.00
Balaton Színház, Simándy terem
KAKAÓ KONCERT
A Festetics György Zeneiskola tanárainak
gyermekkoncertje.
November 12. (kedd) 19.00
Balaton Színház, színházterem
ZORÁN
Jegyár: 4.500 Ft
Ismeretterjesztő előadások
a Balaton Színház szekciótermeiben
„NYITOTT SZEMMEL”
Előadások a művészettörténet, a filozófia, a
vallástörténet és a történelem témakörökből…
Október 18. (péntek) 17.00
LATINOVITS ZOLTÁN
Előadó: Dr. Szigethy Gábor
Világjáró Klub
Filmvetítéssel egybekötött élménybeszámolók
expedíciókról, filmforgatásokról, utazásokról,
kalandtúrákról...
Október 21. (hétfő) 18.00
KUBAI RETRO
Könyvbemutatóval egybekötött előadás.
Előadó: Horvát János televíziós riporter, volt
kubai nagykövet
TERMÉSZETGYÓGYÁSZ KLUB
Klubvezető: Balázs József 06/302604925
Október 11. (péntek) 16.00
ÉLJÜNK EGYÜTT A TERMÉSZETTEL
EGÉSZSÉGESEN
A rák megelőzése természetes módszerekkel.
Előadó: Nagy Imre természetgyógyász
Október 25. (péntek) 16.00
LEGELEJÉN KEZDTÜK
4 éves paleolit táplálkozás tapasztalatai,
gyakorlati főzési tanácsok.
Előadó: Ruff Jánosné pedagógus
Családi programok
Október 19. (szombat) 17.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
TÁNCHÁZ MINDENKINEK
gyermekeknek és felnőtteknek
Zenél: a Boroszlán Népzenei Együttes
Október 19. (szombat) 20.00
Goldmark Károly Művelődési Központ
HÁZASOK TÁNCKÖRE
Magyar néptánc kizárólag pároknak

Keszthelyi programok
Október 26. (szombat) 15.00
Goldmark Károly Művelődési Központ és
Muskátli Kávézó
„TÖKJÓ” NAP
Tökfaragás, őszi asztali dísz készítése,
tökgurítás, játszóház…
Vezeti: Szemfüles Egyesület a Gyermekekért

PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS
KONFLIKTUSKEZELÉS, VISSZATÉRÉS A
MUNKAHELYRE
Sokunk
számára
gondot
okozhatnak
a
problémák, a konfliktusok, de különösen
azoknak nehéz szembenézni ezekkel, akik több
évnyi szünet után térnek vissza a munka
világába.
Elszoktak
attól,
hogy
a
10. BALATON FILMFESZTIVÁL
munkahelyeken magabiztosságot, önálló, gyors
döntéseket kívánnak meg. Mindemellett gondot
Október 9. (szerda) 18.00
okozhat az is, hogy a családdal kevesebb időt
NOÉ BÁRKÁI
Emlékezés a 100 éve született Kollányi Ágostonra tölthetnek. A problémák a családban is
feszültségeket
és
konfliktushelyzeteket
Vendég: ifj. Kollányi Ágoston
okozhatnak.
Október 10. (csütörtök) 17.00
A
problémamegoldó
készség
és
a
Válogatás a Werk Akadémia és az
konfliktuskezelés tanulható.
Egyetemisták vizsgafilmjeiből
Ingyenes képzés GYEDről, ill. GYESről
Vendég: Réz András és az alkotók
visszatérőknek, álláskeresőknek!
Képzés oktatója: Wiesner Zsóka, mentálhigiénés
Október 11. (péntek) 18.00
szakember, tréner
SZABÓ ISTVÁN: AZ AJTÓ
Kezdési időpont: 2013. november 4.
Vendég: Hábermann Jenő producer és egy
Képzés ára: Keszthely Város Önkormányzata
szereplő
által
„Helyi
innovatív
kezdeményezések
megvalósítása a Keszthelyi kistérségben” c.
Október 12. (szombat) 18.00
TÁMOP2.4.512/320120036 azonosítószámú
SZÁSZ JÁNOS: A NAGY FÜZET
pályázattal elnyert támogatás terhére, tehát a
részvétel a képzésen az Európai Uniós
Október 13. (vasárnap) 18.00
támogatással díjmentes.
FLIEGAUF BENEDEK: WOMBMÉH
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 000122009
SZÉPKORÚAK HETE a Balaton Színházban
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL2344
Programakkreditációs lajstromszám: PL4733
Október 14. (hétfő) 16.00
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
GOBELIN KIÁLLÍTÁS
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
Szép Mária munkáiból.
valósul meg.
Október 15. (kedd) 16.00
KÉZMŰVES TECHNIKÁK A FOLTVARRÁSBAN
LATINOVICS ZOLTÁN FILMSZEREPEI
KEZDŐKNEK
Emlékkiállítás.
akkreditált képzés vagy szakkör formájában
Október 15. (kedd) 16.30
Programunk keretében fejlesztheti vizuális
SZINDBÁD
műveltségét,
színérzékét,
valamint
Filmvetítés.
textiltechnikai tudását, elsajátíthatja a tervezést
A belépés díjtalan!
(minta és modellrajzolást), a textiltárgy
készítése
során
esztétikai
és
szakmai
Október 18. (péntek) 17.00
feladatokat a különböző technikákban, a tervek
LATINOVITS ZOLTÁN
alapján a célnak legjobban megfelelő textil
Előadó: Dr. Szigethy Gábor
alapanyagból
elkészítheti
a
különféle
Felhívás
textiltárgyakat,
alkalmazhatja
a
jelenkor
A GKMK és a Magyar Művelődési Társaság követelményeinek
megfelelő
foltvarró
Csengey Dénes születésének 60. évfordulója technikákat.
alkalmából középiskolásoknak és felnőtteknek Képzés oktatója: Kiss Éva
(1499
éves
korig)
Csengey
Dénes Kezdési időpont: 2014. január
szavalóversenyt hirdet. A versenyre egy Csengey Felnőttképzési nyilvántartási szám: 000122009
Dénes alkotással lehet nevezni! Jelentkezését a Intézményakkredtációs lajstromszám: AL2344
Goldmark Károly Művelődési Központban, Programakkreditációs lajstromszám: PL4002
valamint a Balaton Színház közönségszolgálatán
Jegyiroda: Keszthely, Fő tér 3.
adhatja le 2013. október 31ig.
Tel.: 83/515232 Web: www.balatonszinhaz.hu
Képzéseink
Email: jegy@balatonszinhaz.hu
Jelentkezés: 83/515250
Nyitva tartás: hétfőcsütörtök: 12.0017.00
További információ.:
péntek 10.0012.00 és 12.3014.00
felnottkepzes@goldmarkmk.hu
valamint az előadások előtt 1 órával

Labdarúgás
Bár az éllovas Balatonboglártól kikapott
együttesünk, ezt követően viszont értékes
pontokat gyűjtve az ötödik helyre jöttek fel a
tabellán. Ifistáink sajnos eddig nem tudtak
pontot szerezni.
Eredmények
5. forduló:
Balatonberény  Balatonboglár 0:3 (0:1)
U21: Balatonberény  Balatonboglár 0:11 (0:3)
6. forduló:
Fonyód  Balatonberény 0:0 (0:0)
U21: Fonyód  Balatonberény 10:0 (3:0)
1. forduló (szeptember 27re halasztott mérkőzés):
Balatonberény  Zamárdi 1:1 (0:0)
Gólszerzőnk: Gazda Gábor
U21: Balatonberény  Zamárdi 0:20 (0:6)
7. forduló:
Balatonberény – Kaposfüred 4:1 (3:0)
Gólszerzőink: Vörös Balázs, Bellán Tamás,
Sifter Ádám, Mezőfi József
U21: Balatonberény  Kaposfüred 1:10 (0:5)
Gólszerzőnk: Darvas Levente
A következő fordulók programja:
2013.10.13.(vasárnap) 14:30
BALATONBERÉNYI SE  BALATONSZABADI LE
2013.10.20.(vasárnap) 14:30
SZŐLŐSGYÖRÖK KSE  BALATONBERÉNYI SE
2013.10.27.(vasárnap) 13:30
BALATONBERÉNYI SE  BUZSÁK KSE
2013.11.02.(szombat) 13:30
BALATONFÖLDVÁRI SE BALATONBERÉNYI SE
SLASZ Öregfiúk bajnokság  Észak
Eddig
sajnos
nem
a
várakozásoknak
megfelelően alakultak öregfiúk csapatunk
eredményei, amiben nagy szerepet játszott az is,
hogy több alkalommal rendkívül tartalékosan
kellett felállnia az együttesnek.

Eredmények:
4. forduló:
Balatonberény  Balatoni Vasas 1:2 (0:1)
5. forduló:
Tab  Balatonberény 4:1 (2:1)
6. forduló:
Balatonberény  Fonyód 4:2 (2:0)
A következő fordulók programja:
2013.10.07. (hétfő) 17:00
VISZBALATONSZEMES  BALATONBERÉNYI
KSE
2013.10.14. (hétfő) 17:00
BALATONBERÉNYI KSE NKSE
BALATONSZÁRSZÓ
2013.10.21. (hétfő) 16:30
SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE  BALATONBERÉNYI
KSE
2013.10.28. (hétfő) 15:00
BALATONBOGLÁR `BB` BALATONBERÉNYI KSE
2013.11.04. (hétfő)15:00
BALATONBERÉNYI KSE BALATONLELLE SE
Horváth Péter

Háziorvosi felhívás

Tisztelt Betegeim!
Ezúton értesítem Önöket, hogy az ügyeletben való részvétel miatt az alábbi napokon a rendelés
elmarad:
2013.10.04. (péntek), 2013.10.17. (csütörtök), 2013.10.24. (csütörtök).
Helyettesem ezeken a napokon Dr. Darabont Ferenc lesz.
Kérem szíves megértésüket!
Dr. Belina Csaba háziorvos
,

Kérjük a cikkek beküldőit, hogy a lenti határidőt lehetőség szerint betartani szíveskedjenek. A
határidőn túl beérkező írásokra vonatkozóan sajnos nem tudjuk garantálni, hogy bekerülnek a
novemberi számba.
Következő szám lapzártája: 2013.október 27.
Megértésüket köszönjük: A szerkesztőség.
Olvasóinktól beérkezett kérésekre való tekintettel kérjük a cikkek küldőit, hogy amennyiben nem a saját írásukat
küldik be, a forrást szíveskedjenek feltüntetni.
Köszönjük azoknak, akik ezt eddig is megtették.
Szerkesztők: Toronyi Zsolt, Bató Bernadett, Toronyiné Sifter Judit
Postacím: Balatonberény, Kossuth L. u. 28., email: bbereny.tukorkep@gmail.com
Az esetleges nyomtatási hibákért elnézést kérünk.

